
PRZYKŁADOWA KALKULACJA CENY

POJAZD W KONFIGURACJI FABRYCZNEJ

Marka: Renault
Wersja: Podwozie FWD Pack Clim 3,5T L3

2.3 dCi 165 E-VI
Kolorystyka wnętrza: wystrój wnętrza - ciemny
Pojemność silnika spalinowego: 2299 cm³
Moc silnika spalinowego: 121 (165) kW (KM)
Emisja CO2 pojazdu w konfiguracji
fabrycznej wraz z opcjami
fabrycznymi: b.d.

Model: MASTER TO
Kolor: Biały Mineral
Tapicerka: tapicerka materiałowa Kompo
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Rodzaj nadwozia: Podwozie z pojedynczą kabiną
Importer: Renault Polska Sp. z o.o.

Kwota brutto
Cena katalogowa wersji pojazdu 130 687.50 zł

OPCJE FABRYCZNE
zbiornik paliwa 105 l
regulator ogranicznik prędkości
lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach
Koła stalowe 16"
Łączna cena opcji

Rabat

Zabudowa międzynarodowa 8 europalet nr ref.: 1 ilość: 1 szt. 46 125.00 zł
Dywaniki nr ref.: 2 ilość: 1 szt. 307.50 zł
Łączna cena innego dodatkowego wyposażenia 46 432.50 zł

Cena katalogowa pojazdu z opcjami fabrycznymi

INNE DODATKOWE WYPOSAŻENIE

PODSUMOWANIE

430.50 zł 
430.50 zł 
393.60 zł 

0.00 zł 
1 254.60 zł 

131 942.10 zł 

Winda udźwig 750 KG 

Łączna cena z adaptacją  202 429,00 zł brutto   
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PRZYKŁADOWA KALKULACJA CENY

INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza przykładowa kalkulacja ceny jest poglądową informacją stanowiącą zaproszenie do zawarcia umowy, aktualną na dzień jej utworzenia/wygenerowania. Ostateczna konfiguracja pojazdu
oraz ostateczne wyliczenie ceny z opcjami fabrycznymi pojazdu, wyposażeniem i usługami, jak też pozostałe warunki zostaną określone w umowie sprzedaży/kupna pojazdu zawieranej z
Autoryzowanym Partnerem Renault wg warunków obowiązujących w dniu zawarcia ww. umowy.

Symulacja finansowania stanowi tylko i wyłącznie poglądową informację handlowa odnośnie raty kredytowej albo leasingowej, w zakresie dostępnego na rynku przykładowego produktu finansowego.
Renault Polska Sp. z o.o. ani Partner Renault nie są kredytodawcami albo leasingodawcami.

INFORMACJA O ZUŻYCIU PALIWA I EMISJI CO2

Dla modelu i wersji pojazdu w konfiguracji fabrycznej wraz z opcjami fabrycznymi zostały określone wartości zużycia paliwa i emisji CO2 pojazdu, na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami).
Jednakże, w związku z wyborem akcesoriów i/lub innego wyposażenia dodatkowego, dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 w spalinach tego konkretnego pojazdu, w rzeczywistych 
warunkach drogowych mogą różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, w tym od 
zainstalowanego po rejestracji pojazdu wyposażenia dodatkowego - akcesoriów), jego właściwości i stan techniczny (np.: typ opon, ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowanie kierowcy oraz 
warunki drogowe (natężenie ruchu, stan nawierzchni, itp.).

N/A




